
 
 
 
 
 
 

 

 

EDIÇÃO COMEMORATIVA 
 

1º DE MAIO1º DE MAIO1º DE MAIO1º DE MAIO    

DIA MUNDIAL DO TRABALHODIA MUNDIAL DO TRABALHODIA MUNDIAL DO TRABALHODIA MUNDIAL DO TRABALHO 
 
      ”Neste 1º de maio é bom que todos lembrem do alto 
preço cobrado em vidas, sangue, suor e lágrimas, pagos 
pelos antigos trabalhadores na luta pelos direitos sociais 
e trabalhistas que hoje temos.“ 
Zulma Souza 
 
      O Dia Mundial do Trabalho foi criado em 1889, por 
um Congresso Socialista realizado em Paris. A data foi 
escolhida em homenagem à greve geral, que aconteceu em 
1º de maio de 1886, em Chicago, o principal centro 
industrial dos Estados Unidos naquela época. 
 
      Milhares de trabalhadores foram às ruas para protestar 
contra as condições de trabalho desumanas a que eram 
submetidos e exigir a redução da jornada de trabalho de 13 
para 8 horas diárias. Naquele dia, manifestações, 
passeatas, piquetes e discursos movimentaram a cidade. 
Mas repressão ao movimento foi dura: houve prisões, 
feridos e até mesmo mortos nos confrontos entre os 
operários e a polícia. 
 
      Milhares de trabalhadores foram presos, muitas sedes 
de sindicatos incendiadas, criminosos e gângsters pagos 
pelos patrões invadiram casas de trabalhadores, 
espancando-os e distribuindo seus pertences. 
 
      A justiça burguesa levou o julgamento os lideres do 
movimento, August Spies, Sam Fieldem, Oscar Neeb, 
Adolph Fischer, Michel Shwab, Louis Lingg e Georg 
Engel. O julgamento começou dia 21 de junho e 
desenrolou-se rapidamente. Provas e testemunhas foram 
inventadas. A sentença foi dia 9 de outubro, no qual 
Parsons, Engel, Fischer, Lingg, Spies foram condenados à 
morte na forca; Fieldem e Schwab, à prisão perpétua e 
Neeb a quinze anos de prisão. 
 
      No dia 11 de novembro, Spies, Engel, Fischer e 
Parsons foram levados para o pátio da prisão e executados. 
Lingg não estava entre eles, pois suicidou-se. Seis anos 
depois, o governo de Illinois, pressionado pelas ondas de 
protesto contra a iniqüidade do processo, anulou a 
sentença e libertou os três sobreviventes. 
  
      Em       memória      dos   mártires    de     Chicago, das  

reivindicações dos trabalhadores que nesta cidade se 
desenvolveram em 1886 e por tudo o que esse dia 
significou na luta dos trabalhadores pelos seus direitos, 
servindo de exemplo para o mundo todo, o dia 1º de maio 
foi instituído como o Dia Mundial do Trabalho. 

 

          
 

      O que publicava a imprensa paga pelos 
patrões, em relação aos empregados 

 
      “Estes brutos (os operários) só compreendem a força, 
uma força que possam recordar durante várias gerações...” 
New York Tribune, 1886, sobre a repressão da greve na praça Haumarket, 
em Chicago, nos Estados Unidos 

 
       “A prisão e os trabalhados forçados são a única 
solução adequada para a questão social” 

    Chicago Times, 1886, idem acima 

      ____________________________________________ 
 

      “A história do 1º de Maio mostra, portanto, que se 
trata de um dia de luto e de luta, mas não só pela redução 
da jornada de trabalho, mais também pela conquista de 
todas as outras reivindicações de quem produz a riqueza 
da sociedade.”  
Perseu Abramo 
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 O Dia do Trabalho no Brasil 
 
      No Brasil, como não poderia deixar de ser, as 
comemorações do 1º de maio também estão relacionadas à 
luta pela redução da jornada de trabalho.A primeira 
celebração da data de que se tem registro ocorreu em 
Santos, em 1895, por iniciativa do Centro Socialista, 
entidade fundada em 1889 por militantes políticos como 
Silvério Fontes, Sóter Araújo e Carlos Escobar. A data foi 
consolidada como o Dia dos Trabalhadores em 1925, 
quando o presidente Artur Bernardes baixou um decreto 
instituindo o 1º de maio como feriado nacional. Desde 
então, comícios, pequenas passeatas, festas 
comemorativas, piqueniques, shows, desfiles e 
apresentações teatrais ocorrem por todo o país. 
 
      Com Getúlio Vargas – que governou o Brasil como 
chefe revolucionário e ditador por 15 anos e como 
presidente eleito por mais quatro – o 1º de maio ganhou 
status de “dia oficial” do trabalho. Era nessa data que o 
governante anunciava as principais leis e iniciativas que 
atendiam as reivindicações dos trabalhadores, como a 
instituição e, depois, o reajuste anual do salário mínimo ou 
a redução de jornada de trabalho para oito horas. Vargas 
criou o Ministério do Trabalho, promoveu uma política de 
atrelamento dos sindicatos ao Estado, regulamentou o 
trabalho da mulher e do menor, promulgou a Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT), garantindo o direito a férias e 
aposentadoria. 
 
      Na Constituição de 1988, promulgada no contexto da 
distensão e redemocratização do Brasil após a ditadura 
militar (que perseguiu e colocou no mesmo balaio liberais, 
comunistas e cristãos progressistas), apesar de termos 80% 
dos tópicos defendendo a propriedade e meros 20% 
defendendo a vida humana e a felicidade, conseguiu-se 
uma série de avanços – hoje colocados em questão – como 
as Férias Remuneradas, o 13º salário, multa de 40% por 
rompimento de contrato de trabalho, Licença Maternidade, 
previsão de um salário mínimo capaz de suprir todas as 
necessidades existenciais, de saúde e lazer das famílias de 
trabalhadores, etc. 

 
      A luta de hoje, como a luta de sempre, por parte dos 
trabalhadores, reside em manter todos os direitos 
constitucionais adquiridos e buscar mais avanços na 
direção da felicidade do ser humano. 
 

“ O SINDEHOTÉIS PARABELIZA 
TODA A CLASSE DOS 
CONTABILISTAS PELA PASSAGEM 
DO DIA DO CONTABILISTA NO 
ÚLTIMO DIA 25 DE_ABRIL.”________ 

MATERIAL ESCOLAR 
 

       
A Presidente Zulma Souza entregando material escolar a  

uma trabalhadora da categoria 
 

Na segunda quinzena de março o SINDEHOTEIS como 
tem feito todos os anos, distribuiu material escolar para os 
filhos e empregados estudantes dos hotéis, bares, 
restaurantes e similares de Itapema, Porto Belo, 
Bombinhas e Tijucas. A procura de material escolar este 
ano superou todas as expectativas, mas ninguém que 
procurou o SINDEHOTEIS ficou sem material escolar.    
Essa distribuição foi feita para todos os membros da 
categoria sócios e não sócios, na sede de Itapema e na 
sub-sede de Bombinhas. A presidente Zulma Souza, 
pessoalmente se empenhou na distribuição de mais esse 
serviço à categoria. 
__________ ** __________ ** __________ ** _________ 

Proibição de Descontos nos salários 
 

Através do oficio nº 030/2004 GSRTOU o 
SINDEHOTEIS recebeu do Senador Rodolfo Tourinho, 
cópia do projeto de Lei do Senado de sua autoria, 
proibindo desconto no salário do empregado de valores 
recebidos por meio de cheques sem fundos, cartões de 
crédito furtado, roubado ou clonado, etc. 
 

09 DE MAIO 
 

HOMENAGEM DO SINDEHOTEIS A 
MÃE TRABALHADORA EM SEU DIA. 
“SER MÃE E PADECER NUM 
PARAISO.”________________________                                      
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MUDANÇA DA DIRETORIA 
DO SINDEHOTEIS 
 

      A presidente Zulma Souza no final de maio deixa a 
presidência do SINDEHOTEIS para se 
desincompatibilizar e assim poder concorrer a uma 
cadeira na Câmara dos Vereadores de Itapema. 
 
      Zulma de Souza, em 1992 foi fundadora do 
SINDEHOTEIS, ocupando inicialmente a secretária e dez 
meses após, a presidência, até esta data. Com os 
companheiros de diretoria e da categoria criou do nada 
um Sindicato forte em condições de defender os direitos e 
interesses de todos os trabalhadores de hotéis, bares, 
restaurantes e similares de Itapema e região. 
 
      Zulma empreendeu campanha junto a categoria para 
aquisição da sede própria, em Bombinhas instalou a sub-
sede da entidade à Av. Leopoldo Zarling, Sala 27 – 
Edifício Raio de Sol. No entanto, seu maior feito foi ter 
levado a cabo em Brasília o reconhecimento do 
SINDEHOTEIS perante o Ministério do Trabalho. Além 
disso, conseguiu nesses anos todos, boas negociações com 
os patrões em forma de salários e condições sociais. 
Todos os anos ditribui a toda a categoria bolsas de 
material escolar.  
 
      Todos que conhecem Zulma, sabem de sua 
competência, seu trabalho e dedicação a todos os 
necessitados. 
 
      Isso ficou comprovado em sua passagem pela 

Secretaria de Saúde do município e nos demais cargos 

que exerceu, inclusive na presidência do SINDEHOTEIS.    
    
      Durante o afastamento de Zulma Souza assume a 

presidência o companheiro Valécio Amorim, de muitas 

lutas em prol dos trabalhadores em hotéis, bares, 
restaurantes e similares de Itapema e região.   

 

O COMPANHEIRO VALÉCIO 
 

      Valécio Amorim, companheiro de muitas lutas é filho 
da Sra. Zelândia Maria de Amorim e Evilásio João de 
Amorim. É brasileiro, nascido em Tijucas, em 05 de junho 
de 1962. Atualmente reside em Porto Belo. Funcionário 
da Predial e Administradora Hotéis Plaza S/A, desde 
01/10/1985. No SINDEHOTEIS tem uma folha de bons 
serviços prestados como diretor por vários mandatos.  
 
      Assumindo a presidência Valécio tem tudo para fazer 
uma boa administração e dar continuidade aos objetivos 
do SINDEHOTEIS. 

A LUTA DA MULHER TRABALHADORA 
PELA IGUALDADE DE DIREITOS 

 

 

 
 

      A partir da Revolução Francesa (1789), as mulheres 
passam a reivindicar abertamente igualdade de direitos. 
Em 1791, à francesa Olympe de Gourges lança a 
Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. É 
condenada à morte e guilhotinada, em 1793, por ter 
querido ser um homem de Estado e ter esquecido as 
virtudes próprias do seu sexo. 
 
      A mulher passa a trabalhar mais de 16 horas nas 
fábricas e recebe 60% menos que os homens. Em 8 de 
março de 1857, em Nova York, 129 tecelãs cruzam os 
braços pelo direito à jornada de dez horas. Violentamente 
reprimidas, se refugiam na fábrica. Patrões policiais 
trancam portas e ateiam fogo. Todas morrem. Em 1910, 
na II Conferência Internacional da Mulheres Socialistas, 
na Dinamarca, a ativista alemã Clara Zetkin propõe 8 de 
março como Dia Internacional da Mulher. Em 1911, mais 
de 1 milhão de mulheres se manifestam na Europa. 
 
      No Brasil, em 1920, é criada a Liga pela Emancipação 
Intelectual da Mulher. Em 1932, a mulher tem direito a se 
candidatar e votar. Quatro anos depois, a bióloga Bertha 
Lutz elabora o Estatuto da Mulher, junto com a primeira 
deputada, Carlota Pereira de Queiroz. 
 
      Em 2000, a Marcha Mundial das Mulheres mobiliza 
161 países. No Brasil, hoje 30% das mulheres são chefes 
de família, mas ainda ganham em média 65% do valor dos 
salários dos homens. 
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Pensamentos sobre o Trabalho 
 
“Alguns dizem que o trabalho duro nunca matou ninguém. 
Mas pergunto: pra que arriscar”. 
Ronald Reagen 
 
“Creio bastante na sorte. E tenho constatado que, quanto 
mais eu trabalho, mais sorte tenho”. 
Thomas Jefferson 
 
“O trabalho é refúgio dos que não tem nada para fazer” 
Oscar Wilde 
 
“Trabalhando arduamente 8 horas por dia você poderá se 
tornar um chefe e trabalhar 12 horas por dia” 
Robert Frost  
 
“Toda profissão é grande quando exercida com grandeza” 
J. Jofrey 
 
“Um homem é um sucesso se pula da cama de manhã, vai 
dormir à noite e, nesse meio tempo, faz o que gosta”. 
Bob Dylan 
 
“Amanhã, amanhã, não hoje. Dizem todos os 
Preguiçosos”. 
Cristian Weiss 
 
“Não existe dignidade no trabalho quando nosso trabalho 
não é aceito livremente” 
Albert Camus 
 
“O trabalho espanta três males: o vício, a pobreza e o 
tédio”. 
Voltaire 
 
“ O trabalho mas produtivo é aquele que sai das mãos de 
uma pessoa alegre” 
Victor Pauchet 
 
“O trabalho persistente vence tudo” 
Virgílio 
 
“O trabalho só espanta as almas fracas” 
Luiz XIV 
 
“Para ser bem sucedido no trabalho, a primeira coisa a 
fazer é apaixonar-se por ele”. 
Mary Lauretta 
 
“Todas as pessoas têm disposição para trabalhar 
criativamente. O que acontece é que a maioria jamais se dá 
conta disso”. 
Truman Capote 
 
“Nosso Trabalho mais importante está em casa” 
Harold Lee 

SALÁRIO MÍNIMO 
 
      O salário mínimo foi criado para atender às 
necessidades básicas do trabalhador 
 

      O presidente Getúlio Vargas anunciou o Decreto-Lei 
que institui o salário mínimo no País, com o valor de 240 
mil réis, no dia 1º de maio de 1940. Segundo o 
documento, o salário mínimo deveria ser capaz de 
satisfazer às necessidades normais de alimentação, 
habitação, vestuário, higiene e transporte do 
trabalhador. 
 

      A notícia foi recebida com euforia e, de imediato, 
mais de um milhão de trabalhadores foram beneficiados 
com nova medida, já que na época ganhavam abaixo 
desse valor. O salário mínimo era uma antiga 
reivindicação desde a greve geral de 1917. 
 

      Em 1º de maio de 1941, mais uma conquista para o 
trabalhador. Foi criada a Justiça do Trabalho. Por ser o 
direito do trabalho tão específico, ele foi separado das 
demais categorias. 
 

      Atualmente, A Justiça do Trabalho é composta pelo 
Tribunal Superior do Trabalho, com sede em Brasília, 
por tribunais regionais e por juntas de conciliação e 
julgamento. Suas principais atribuições são conciliar e 
julgar os dissídios individuais e coletivos e as demais 
controvérsias oriundas de relações de trabalho e regidas 
pelas normas de direito trabalhista. 
 ***__________ **__________**__________**__________*** 

DICIONÁRIO DO TRABALHO 
 

Trabalho Beneditino: o que exige muita paciência. 
 
Trabalho-de-noivo; serviço temporário observado em alguns povos 
primitivos, que um homem presta ao futuro sogro, a fim de adquirir 
o direito à noiva. 
 
Trabalho ingrato: trabalho muito difícil e rude, e de não dá o 
proveito esperado. 
 
Trabalho insalubre: o que por sua natureza ou pelo método 
empregado pode ocasionar moléstias mais ou menos graves. 
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